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ANEXO I 

CRONOGRAMA 

 

Publicação do Edital de abertura 

 

30 de setembro de 2022 

 

Impugnação do edital 

 

30 de setembro e 03 de outubro de 2022 

 

Resultado da impugnação 

 

04 de outubro de 2022 

 

Período de inscrições  

05 de outubro a 21 de outubro de 2022; das 

7h30min às 12h00min 

 

Publicação das inscrições deferidas e 

indeferidas 

 

28 de outubro de 2022 

 

Prazo para recurso das inscrições indeferidas 

 

31 de outubro a 01 de novembro de 2022 

 

Período para análise aos recursos apresentados 

 

03 e 04 de novembro de 2022. 

Publicação do resultado dos recursos às 

inscrições indeferidas 

08 de novembro de 2022  

Publicação do Resultado Preliminar 09 de novembro de 2022 

Prazo para recurso do resultado preliminar 10 e 11 de novembro de 2022 

Prazo para a análise dos recursos 16 e 17 de novembro 

Publicação do resultado dos recursos 18 de novembro de 2022 

Homologação do resultado final                      21 de novembro de 2022 
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ANEXO II 

Esta ficha deverá ser impressa pelo candidato, e ser devidamente preenchida e entregue juntamente 

com as cópias da documentação de inscrição e títulos. 

FICHA DE INSCRIÇÃO 

1 – Dados Pessoais 

Nome: Data Nasc.: 

RG/Órgão Expedidor: CPF: 

2 - Endereço 

Rua/Avenida: Nº 

Bairro: Cidade/UF: 

Telefone: E-mail: 

3 - Cargo Pretendido 

      

4 - Formação/Escolaridade  

Formação Nível Médio: (  ) Completo (  )incompleto  

Formação Nível Fundamental: (  ) Completo (  )incompleto 

Graduação: (  ) Completa  (  ) Incompleta 

Pós-Graduação: (  ) Completa  (  ) Incompleta 

Mestrado: (  ) Completa  (  ) Incompleta 

Doutorado: (  ) Completa  (  ) Incompleta 

(   ) Declaro que aceito as condições descritas no Edital que rege o processo seletivo e, se convocado 

para contratação, que apresentarei todos os documentos comprobatórios dos requisitos pessoais, de 

escolaridade e profissionais para assinar o contrato. 

__________________________________________________ 

Assinatura do Candidato 
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ANEXO III 

TABELA DE TÍTULOS 

Descrição Valor Unitário 

 

I - Comprovante de conclusão do Ensino Fundamental, 

número máximo de títulos: 01 unidade 

Valor: 2,5 (dois e meio) pontos. 

 

2,5 PONTOS 

II - Comprovante de conclusão do Ensino Médio/2º 

grau. 

número máximo de títulos: 01 unidade 

Valor: 5,0 (cinco) pontos. 

 

5,0 PONTOS 

III - Comprovante de conclusão do Ensino 

Superior/Licenciatura Plena para candidatos aos cargos 

de professores  

número máximo de títulos: 01 unidade 

Valor: 10 (dez) pontos 

 

10 PONTOS 

IV - Certificado de Pós-Graduação em nível de 

especialização, com carga horária mínima de 360 

horas – número máximo de título 01 unidade. 

Valor: 15 (quinze) pontos 

 

15 PONTOS 

V - Diploma de Mestrado na área educacional e/ou 

atuação – número máximo de título 01 unidade. 

Valor: 20 (vinte) pontos 

 

20 PONTOS 

VI - Diploma de Doutorado na área educacional e/ou 

atuação – número máximo de título 01 unidade. 

 

 

22,5 PONTOS 
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VII - Declaração de atuação no cargo escolhido, 0,5 

pontos a cada mês trabalhado, totalizando 25 (vinte e 

cinco) pontos. 

 

25 PONTOS 

Total de pontos:                                             100 PONTOS 

*A pontuação será atribuída quando a certificação apresentada não for pré-requisito para o cargo 

pretendido. 

 

 

ANEXO IV 

 

VAGAS E VENCIMENTOS BÁSICOS 

 

CARGO 

 

VAGAS 

 

CARGA HORÁRIA 

 

VENCIMENTOS BÁSICOS 

Professor de Arte 01 + CR 20h/s R$ 1.979,50 

Professor de Língua Inglesa 01 + CR 20h/s R$ 1.979,50 

Auxiliar de Serviços Gerais 01 + CR 40h/s R$ 1.308,96 

Atendente de Creche 01 + CR 40h/s R$ 1.513,31 

Monitor (a) de veículo escolar 01 + CR 40h/s R$ 1.308,96 
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Data:  _/_  / __ 

Hora:   h   min 

 

ANEXO V 

 

FICHA DE COMPROVAÇÃO DE TÍTULOS APRESENTADOS (P.S.S. 004/2022) 

 

Nome do Candidato: _______________________________________________________ 

 

Inscrito para o cargo:  

Descrição Apresentou os títulos? 

I - Certificado de Nível Fundamental 

Completo 

(  ) Sim 

(  ) Não 

II - Certificado de Ensino Médio Completo (  ) Sim 

(  ) Não 

III – Certificado ou declaração de graduação 

em nível superior – número máximo de título 

01 unidade. 

(  ) Sim 

(  ) Não 

IV – Declaração de atuação no cargo escolhido. 

Pontuação máxima: 25 pontos. 

(  ) Sim 

(  ) Não 

 

___________________________________________ 

Assinatura do Candidato 

 

 

 

_____________________                                   _____________________ 

  Visto da Comissão              Visto da Comissão 

 

 

 

_____________________                                   _____________________ 

  Visto da Comissão              Visto da Comissão 
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ANEXO VI 

 

CARGO 

 

ATRIBUIÇÕES 

 

QUALIFICAÇÃO 

Professor de 

Arte 

Planejar, elaborar e executar o plano de ensino conforme 

orientação e objetivo da escola. 

Acompanhar o corpo discente em seu desenvolvimento, 

visando uma formação holística; participar ativamente dos 

programas de capacitação promovidos pela Escola ou 

Secretaria Municipal de Educação; Preparar os 

planejamentos diários, com atividades que seja, condizentes 

com o nível cognitivo do corpo discente; acompanhar o ato 

de aprender do aluno, para estimular o conhecimento, por 

meio de atividades compatíveis ao mesmo; promover ao 

aluno a relação intra e interpessoal, favorecendo a 

socialização e a interação com o meio, objetivando uma 

aprendizagem mais significativa; realizar sistematicamente 

avaliações processuais, visando acompanhar o 

desenvolvimento da aprendizagem do aluno; participar das 

reuniões pedagógicas promovidas pela Escola ou Secretaria 

Municipal de Educação; outras atribuições afins e correlatas 

ao exercício do cargo que lhe forem solicitadas. 

Licenciatura Plena 

em Arte 

Professor de 

Língua 

Inglesa 

Planejar, elaborar e executar o plano de ensino conforme 

orientação e objetivo da escola. Acompanhar o corpo 

discente em seu desenvolvimento, visando uma formação 

holística; participar ativamente dos programas de 

capacitação promovidos pela Escola ou Secretaria 

Municipal de Educação; Preparar os planejamentos diários, 

com atividades que seja, condizentes com o nível cognitivo 

do corpo discente; acompanhar o ato de aprender do aluno, 

para estimular o conhecimento, por meio de atividades 

compatíveis ao mesmo; promover ao aluno a relação intra e 

interpessoal, favorecendo a socialização e a interação com o 

meio, objetivando uma aprendizagem mais significativa; 

realizar sistematicamente avaliações processuais, visando 

acompanhar o desenvolvimento da aprendizagem do aluno; 

participar das reuniões pedagógicas promovidas pela Escola 

ou Secretaria Municipal de Educação; outras atribuições 

afins e correlatas ao exercício do cargo que lhe forem 

solicitadas. 

Licenciatura plena 

em letras com 

habilitação em 

Língua Inglesa 
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Auxiliar de 

Serviços 

Gerais 

Executar trabalhos de faxina e limpeza  (pisos, paredes, 

tetos, sanitários, pias, vidraças, jardins), interna e externa 

nas dependências dos prédios municipais, escolas, creches e 

outros órgãos, utilizando-se de baldes, material de limpeza, 

vassouras, rodos e panos para retirar poeira de móveis e 

utensílios e do chão; Fazer trabalhos de limpeza em praças, 

centros esportivos, escolas, e demais dependências 

municipais; Executar serviços no transporte de móveis e 

objetos em geral no setor de sua lotação; Executar serviços 

de carga, descarga e conferencia de materiais e/ou 

equipamentos no setor de sua lotação; Executar serviços de 

copa e cozinha (preparar e servir café, lanches, higienizar 

utensílios de cozinha, etc.); Cuidar dos utensílios da copa, 

manter o local limpo e organizado; Executar trabalhos de 

lavanderia, envolvendo atividades de faxina, lavação de 

panos de chão, tapetes, cortinas, toalhas e outros objetos de 

uso nas dependências municipais; Auxiliar em eventos da 

administração municipal e de unidades escolares, quando 

solicitado pelo seu superior; Executar tarefas burocráticas 

de menor complexidade nas Secretarias Municipais, levar e 

trazer documentos; Manter e promover relacionamento 

cooperativo de trabalho com seus colegas; Auxiliar na 

vigilância e movimentação dos alunos em horário de 

recreio. Outras atribuições afins e correlatas ao exercício do 

cargo que lhe forem solicitadas. 

Alfabetizado  

Atendente de 

Creche 

Desenvolve todo o serviço inerente com crianças, e 

ainda presta outros serviços pertinentes à creche. 

Ensino Médio ou 2º 

grau completo. 

Monitor (a) 

de veículo 

escolar 

Desenvolverá atividades relacionadas ao 

acompanhamento de alunos no transporte escolar, 

durante percurso da residência até chegar no 

estabelecimento de ensino e vice-versa; colaborar para a 

conservação do veículo que trabalha, bem como na 

execução das tarefas inerentes as suas atividades no 

horário de serviço; acompanhar alunos desde o 

embarque no transporte escolar até seu desembarque na 

Ensino 

Fundamental 

Completo 
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escola de destino, assim como acompanhar os alunos 

desde o embarque, no final do expediente escolar, até o 

desembarque nos pontos próprios, identificar a 

instituição de ensino dos respectivos alunos e deixá-los 

dentro do local; conferir se todos os alunos frequentes no 

dia estão retornando para os lares, através de controle 

próprio com os dados de cada aluno; auxiliar no 

embarque, desembarque seguro e acomodação dos 

escolares e seus pertences, com atenção voltada à 

segurança dos alunos procurando evitar possíveis 

acidentes; proceder com lisura e urbanidade para com os 

escolares, pais, professores e servidores dos 

estabelecimentos de ensino; acomodar os escolares com 

os respectivos cintos de segurança, bem como utilizá-lo 

quando em serviço no veículo; ajudar os alunos a subir e 

descer as escadas dos transportes; orientar diariamente 

os alunos quanto ao risco de acidente, sobre medidas de 

segurança e comportamento, evitando que coloquem 

partes do corpo para fora da janela; verificar se todos os 

alunos estão assentados adequadamente dentro do 

veículo de transporte escolar; executar atividades 

disciplinadas pela Secretaria da Educação e Cultura 

desta Municipalidade; zelar pelo bom andamento da 

viagem, adotando as medidas cabíveis na prevenção ou 

solução de qualquer anomalia, para garantir segurança 

dos alunos/passageiros; prestar esclarecimentos, sempre 

que solicitado, de quaisquer problemas relacionados à 

execução do transporte, à direção da escola e se menor 

ao Conselho Tutelar Municipal; contatar regularmente o 

diretor ou responsável pela unidade escolar, ou com o 

gestor do convênio de transporte, mantendo-o informado 

de quaisquer fatos ou anormalidades que porventura 

possa prejudicar o bom andamento ou resultado final da 

prestação de serviço; o aluno transportado, portador de 

necessidades especiais, comprovado mediante atestado 

médico, terá tratamento especial por parte do monitor, 

inclusive auxiliando na locomoção do mesmo; ajudar os 

pais de alunos especiais na locomoção dos alunos, agir 

como intermediário entre o motorista e os 

alunos/passageiros, comunicando quaisquer 

eventualidades, comunicar aos responsáveis pelos alunos 

quaisquer desvios de comportamento dos mesmos, 

mudança de horários ou itinerários; saber que é um 

funcionário da educação, para tanto um educador. Nesse 
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caso, agir como educador; ouvir reclamações e analisar 

fatos, submetendo-os ao seu superior imediato, executar 

tarefas correlatas determinadas pelo superior imediato, 

executar tarefas correlatas a função; ajudar o motorista 

na conservação e limpeza do veículo; outras atribuições 

afins e correlatas ao exercício do cargo que lhe forem 

solicitadas. 

 

 

 

 

 

 

 


